
GENEALOGISCHE AANTEKENINGEN OVER 
HET GESLACHT VAN EIJCK 

]. L. VAN EIJK. 

Wapen. 
De oudste (ons bekende) afdruk van het wapen, daterend van 

1 Augustus 1549, werd door mij aangetroffen in het Oud-archief 
van Waddingsveen, op een acte gezegeld door Jan Cornelidz. 
van Eijck, schout van dit ambacht. 

Het zegel is van donkergroene was, met opgedrukt papier. 
De figuren in het schild zijn nauwelijks te onderscheiden. Duide
lijke waszegels worden nog bewaard in het H_eerlijkheidsarchief 
van Waddingsveen, één er van uit ao 1609 is van Jan Huyberldz. 
van Eijck, schout van St. Huybertsgerecht en Noord-Wad
dingsveen. (Zie de foto). 

Het schild van dit zegel vertoont twee weerhaken, paals
gewijs geplaatst, de haken afgewend. Het helmteken is een 
vlucht waartussen een wereldbol (voorzien van het kruisje). 

De handtekeningen en handmerken van Jan Cornelisz. van 
Eijck en zijn zoon Huybert Jansz. zijn te vinden in een quohier 
van de vervening van Waddingsveen (Rijnland no. 8123, ao 
1549), respect. in quohieren van d~ Tiende Penning (No. 822 
en 1468, ao. 1652). De afbeeldingen hieronder tonen de hand
tekeningen met het merk er tussen geplaatst. Het merk van Jan 
Cornelisz. lijkt enigszins op een omgekeerde bol met kruis. 
Merkwaardig is ook dat Jan Claesz. van Alphen, Schepen van 
Zevenhuizen, de bol met kruis als handmerk bezigde (Oud
archièf Zevenhuizen no. 153, ao 1 576). Van een familieband 
bleek echter nog niets. 

Het Oud-archief van W addingsveen bevat ook een acte van 
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23 Juni 1619 (No. 36), waarop weder een waszegel met opge
drukt papier, eveneens van Jan Huybertsz., nu in zijn qualiteit 
van schout in het Zuideinde van W addingsveen. 

Het wapen in kleuren is te bewonderen op het orgel in de St. 
Janskerk te Gouda, en op een wapenbord in het Gou.dse Museum, 
waardoor wij thans de kleuren kennen. Het is aldus: in goud 
twee zwarte weerhaken, waartussen een blauwe bol met gouden 
band en rood kruisje. Hieronder een rode zespuntige ster, die 
ook wel als helmteken wordt gevoerd. Het oude helmteken blijkt 
dus later in het schild te zijn geplaatst. 

Mr. Vincent van Eijck (1708- 1788) voerde gevierendeeld: 
I en IV de weerhaken met bol en ster; II en III in rood een 
zwarte keper vergezeld van twee gouden klaverbladen en een 
gouden roos (onder de keper); het wapen van zijn moeder Catha
rina Boudens. 

I. CORNELIS VAN EIJCK, geboren omstreeks 1490. 
Van hem zijn nog geen nadere gegevens bekend. Reeds 
zijn vader woonde te W addingsveen, hetgeen blijkt uit 
een grafschrift (zie hieronder). 

II . JAN CORNELISZ. VAN EIJCK, geboren omstreeks 
1510, overleden na 1560 te Waddingsveen. R eeds in 1544 
wordt hij vermeld als schout van Groenswaart, later ook 
van W addingsveen en Peullyen. Eigenaar van een hof
stede met vijftien morgen land, vermoedelijk in de polder 
Groenswaart gelegen. Huwde Ariaentje ( ; . . ... ?), haar 
voornaam blijkt uit een ongedateerde aantekening, voor
komende in de "Blafferd van d e k erk van W addingsveen", 
daterend van omstreeks 1549 (Heerlijkheidsarchief, aan
w insten 1906 XIX- 42) . 

"Jan Cornelisz Schoudt. een eygen graff geeygent van 
Jyn grootvader daer naderhant Ariaen syn huysvrouw 
in begraven is, leggende voor onse Lieven Vrouwen 
outaar Daer Jan Cornelisz schoudt een steentgen op 
doen leggen heeft, syn naem daer op geteyckent 
staen." 

In het oud-archief va n W addingsveen is nog een 18de 
eeuws afschrift a anwezig van verschillende 14de, 15de en 
16de eeuw se acten, w.o. één van 8 Juni 1560, waarin 
we lezen: 
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,,Hubert Jansz. schout van Groenswaert ende Poel
lijen in plaetse van Jan Cornelisz. schout 4yn vader". 

De zoon van Jan Cornelisz. was dus: -

III. HUYBERT JANSZ. VAN EIJCK, geboren omstreeks 
1530, pachter. van het schoutambt van Groens waart, 
Peullyen, St. Huybertsgerecht en Snijdelwijck, tevens 
pachter van de koren en henniptienden aldaer, schout van 
± 1 558, bailliuw van ongeveer 1571 tot zijn dood op 
10 Februari 1591; trouwde Anna Adriaen.:,dr., dochter van 
Adriaen Aelbertsz. Anna overleed omstreeks 1574, blij
kens een weesacte van 1 April 1574. -In deze acte worden 
de verplichtingen van Huybert tegenover zijn kinderen 
Jan, Jori,11 Andrie,1 en .IIIarrichje als volgt beschreven: 

,,Aldus is inde eerste geconditioneert ende bevoor
waert dat huyber.t Jansz. schout zijn vier kinderen 
voornoemt sal houde ende opvoeden binnen zijnen 
huijse ende haren nootdruft zal geven off doen geven 
van eete drinke cleederen ende schoenen linnen ende 
wolle eerlijck ende redelijck nae sijnen staet ende ter 
schoole setten ende leerenst ende stuerense in deuch
den nae zijn vermoge als een goede vader schuldig 
es ende behoort te doen zijn kinderen ende dit geduy
rende tertyt toe dat de voorsz kinderen tot hair huow
bare. jare te weten tot hair achtien jaren gecomen 
zullen wesen. 
Ende hier en boven zal huybert Jansz schout noch 
vuytreycken ende betale voorsz kinderen elff hondert 
Carolus gul(dens) elcke kint twee hondert vijff ent
seventich Carolus gul van XL groo(te)n vl(aem)s ende 
dit voor hair moederl(ijck) erfenis ende besterf
fenis .... ". 

Kort daarna is hij hertrouwd, met Emmitgen Crynendr. 
van der Neut, die hem nog vijf kinderen schonk: Nelfilgen, 
Anna, Cryn, Joo,1l en Henric. 
Huybert overleed 10 Februari 1591 en ·werd in zijn functie 
opgevolgd door zijn oudste zoon Jan. We weten hier iets 
meer van door de vondst van een copie uit 1624 in het 
Waddingsveense oud-archief, aanvangende als volgt: 

"Extract van de Commissie door de Staten van 



GebeeLJhouwd wapen Mn Hr Huyberl van Eijck. (1674-
1754) aangebracht op Je rechterzijde van het orgel in Je 
St. Janák.erk. te Gouda. De foto tá vanaf Je omgang ge
nomen en daardoor vertekend. 

Foto "StuJio" 

3 



Hollandt in dato 14 feb. 1591 gegeven aen Jan huy
bertsz. omt Baljuwschap van St. Hubregt en Schout
ampt van N oortwaddincxveen waer te nemen en te 
exerceren". 

Emmitgen Crynendr. van der Neut hertrouwde zeer spoe
dig, want reeds op 24 December 1591 werden huwelijkse
voorwaarden opgemaakt tussen haar en Jan WiLLem.1z. 
"an Buijlen. Blijkbaar werden deze voorwaarden ·later niet 
goed nageleefd, er kwamen moeilijkheden met de kinderen, 
blijkens een acte van 28 Mei 1604, waarin o.a. gezegd 
wordt: 

"Jan Willemsz ende Emmichgen crynendr geechte 
man ende wijff dwelcke verklaren ende beloven bij 
eede dat sij nimmermeer het accoort tusschen hen-
1( uyden) gemaect in prejuditie vande onbejaerde kin
deren en sullen retracteren ofte doen retracteren int 
geheel ofte deel tsij bij wat manieren . ofte middelen 
t selve soude mogen geschieden .... " 

Emmitgen overleed in 1613. (Testament 26 Augustus 
1613). Zij werd naast haar eerste man in de kerk van 
Waddingsveen begraven: 

"Emmitgen Crijnendr wedue wylen hubert J ansz 
schoudt een eygen graff int choor besyde haer man 
daer sy mne ·begraven is." 

(Heerlijkheidsarchief 1906 XIX-42) 

Aangezien de gegevens over· alle descendenten van Huy
bert Jansz. van Eijck nog niet volledig zijn, wordt alleen 
een uitgewerkte tak besproken. Enkele gegevens over de 
kinderen mogen hier dan nog volgen: 

1) Jan Huyberl.1z. "an Eijck. Volgt IV. 
2) Jori.1 "an Eijck, geboren voor 1574, schout van Aar

landerveen, later ook schout en bailliuw van Noord
W addingsveen? Gehuwd met N .N. 

3) AnéJrie.1 "an Eijck, geboren in 1570, gerechtsbode van 
Waddingsveen. Echtgenote niet bekend. Kinderen: 
Huybert (gehuwd met Annetie Arynsdr.), Gerrit, Dirk, 
Annitgen (gehuwd met Cornelis .... ?) en Anna (ge
huwd met Maerten Doensz. Verdoes). 



Zegel van Jan Huberldz van Eijck, dcbout van Waddingdveen (1591-1620). 
Heerlijkbeiddarchiej 1906, XIX, 44 en 45. 



4) J/1arricbje v,m Eijck, gehuwd met Leuff Cornelisz. 
Backer, zoon van Cornelis Louensz. en Annichgen 
Heynricxdr. Hun kinderen waren: Huybert, Anna en 
Cornelis. 

5) Nellitgen van Eijck, gehuwd met Pieter Gijsbertsz. 
6) Anna, gehuwd met Joris Adriaansz. Donder. In 1613 

werd het schoutambt van W addingsveen gesplitst, 
Jan Huybertsz. van Eijck werd schout van Zuid
Vl addingsveen, Joris Adriaansz. Donder schout van 
N oord-W addingsveen. 
In 1620 werd Joris opnieuw benoemd tot Bailliuw 
van St. Huybertsgerecht, en schout van Snijdelwijck, 
Peulijen en Groenswaart. In zijn particuliere leven was 
hij timmerman. 

7) Cr:yn van Eijck, baljuw van St. Huybertsgerecht, 
pa'chter vaii. de · bieraccijns. Overleden . voor 1628. 
Trouwde: 1) Ootgen Ariensdr.; 2) Grietgen Pietersdr. 
Alphenaer. 
Uit deze huwelijk_en waren er zes kinderen, met namen 
zijn er nog slechts twee bekend: Anna en Marritgen, 
(vermoedelijk uit het eerste _huwelijk). 

8) Joodl van Eijck, geboren in 1582, schout van Aarlan
derveen, later pachter van het Hubertsverlaat. Over
leden in i620. Trouwde Barbara Lenaertsdr. Oom(s). 
Hun kinderen waren: Annitge, Maritge, Hubert, Hil
litgen, Gertje en Joosje. 

c) Henric van Eijck, geboren in 1587, pachter van de turf-
. ' \ 

accijns. Gehuwd met Marritgen Pietersdr. van Buijten. 
Kinderen: Hubert, Willem en Pieter. Hubert was 
timmerman te Moordrecht, was gehuwd met W eijntge 
Jansdr. van Leeuwen. Zijn zoon was Mr. Joris van 
Eijck, notaris en procureur te · Moordrecht. 
Pieter van. Eijck woonde eveneens te Moordrecht, was 
herbergier, pachter van de accijns op het bier, op het 
gemaal etc. Willem van Eijck ·was herbergier te 
Waddingsveen aan de Goudkade, waar "Brederode 
uithing". 

IV. JAN HUYBERTSZ. VAN EIJCK, geboren omstreeks 
1550, als zoon van Huybert Jansz. en Anna Adriaensdr. 
Huwde Hitlegondl Quyryn<1dr. Zij is jong gestorven, w ant 
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reeds in 1692 vinden we een acte (ongedateerd, gebonden 
tussen die van 6 Februari 1692 en van 29 September 
1693) verleden voor Schout en Schepenen van W addings
veen, waarin de verplichtingen van Jan t.a.v. de kinderen 
als volgt worden omschreven : 

,, V ertichtinge gedaen ende uutcoop gemaect te heb
ben jegens zijne drie kinderen te weten Quijrijn Jansz 
out omtrent negen J aaren, Anna J ansdr. out omtrent 
vier J aaren ende N ellichgen J ansdr. out omtrent twee 
Jaaren die hy in echten state geprocreert heeft bij 
hillogondt Quijrijnsdr.- zijn huijsvrouwe was zaliger 
gedachten . . . . '' 

Verder lezen we: 

"Noch zal Jan hubertsz schoudt gehouden wesen 
Quijrijn Jansz zijnen zoon nadat hij binnen Wad
dincxveen een geheel jaar ter schoole gehouden zal 
zijn geweest, daer na te houden• ter schoole binnen 
Jer gouJe int groote latijn<Jcb~ <Jcbool aldaer den tyt van 
drie navolgende Jaren." 
"Int verder zal den vader voorsz zijne twee dogteren 
behouden binnen zijnen huijse ende binnen Wad
dincxveen doen school gaen ende deselve ·te leeren te 
(schrijven?) als voren geseijt is. Ende te doen Ieeren 
naeijen gelijck jonge neringe ofte handelinge sulcx 
mede brengt ende uutwijst ende zal over sulcx in 
vergoedinge ofte recompentie vande schoolhoudinge 
van Quijrijn Jansz dselve zijne twee dogteren laten 
volgen alle cleeden Juwelen van gout ende zilver 
ongemunt welck haren moeder in haer leven gebruijct 
heeft tot haren lijve · ende veeringe (vereeringe) elcke 
dogter halff ende halff die oock over de voorsz twee 
dogteren zullen werden v erstrect alsulcke hondert 
vijff en twintig Ca :(rolus) gulden als Claes Claesz 
in t bij bezegelde brieff verleden heeft opt huwelijck 
van anna Jansdr haers persoons .... " 

Ja n Huy bertsz. van Eijck moet voor de tweede maal ge
huwd zijn geweest met JJ1arrichje Janddr., dochter va n Jan 
Cornelisz. schout van Moordrecht. Het staat wel vast 
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dat Jan Huybertsz. een herberg bezat. Dit is een ver
klaring voor de aantekeningen betreffende geleverde 
bieren, gebruikt op verschillende vergaderingen van Schout 
en Ambachtsbewaarders, Kerkmees~ers e.a. 
Dat de herbergier het schoutambt vervulde is zeer wel te 
verstaan, hij was nl. degene die de beschikking had over 
lokaliteiten voor vergaderingen. 
Op 14 Februari 1591 werd Jan aangesteld tot opvolger 
van zijn vader in diens ambten, als schout van het Noord
en Zuideinde van W addingsveen en Bailliuw van St. 
Huybertsgerecht. In 16i 3 werd dit gesplitst, zoals we 
reeds schreven, Jan bleef schout van het Zuideinde en 
zijn zwager Joris Adriaansz Donder van het Noord
einde en Huybertsgerecht. 
Jan overleed op 3 April 1621. 
Uit het tweede huw elijk: 

V. HUYBERT JANSZ. VAN EIJCK, geboren na 1592. 
Hoewel tot nu toe geen direct bewijs in de archieven 
werd gevonden, dat deze Huybert een zoon was van 
Jan Huybertsz. en Marrichje Jansdr., blijkt uit de naam
geving en gegevens in het register van begraven van Wad
dingsveen, dat dit wel juist moet zijn. Op 14 Augustus 1658 
w erd n.l. begraven Marrichjé Jansdr., w eduwe van Jan 
Hubertsz. schout. De eigenaar van het graf was Hubert 
Jansz. en later Adriaan Huybertsz. van Eijck (VI). Uit 
een notariele acte blijkt nog dat Marrichje Jansdr. m 
1576 geboren werd te Moordrecht, als dochter va n de 
schout aldaar, Jan Cornelisz. 
Aangezien de 1 7de eeuw se archieven van \V addingsv een 
incompleet zijn, (zo ontbreken de acten van de Weeskamer 
na 1638 geheel) is het haast niet mogelijk het familiever
band geheel te reconstrueren. 
Zodoende zijn er niet veel gegevens over het gezin van 
deze Huybert Jansz., sedert 1621 (na het overlijden van 
zijn vader Jan Huybertsz. IV) schout van het Zuideinde 
van \Vaddingsveen tot ongeveer 1640, het jaar van zijn 
overlijden . De gerechtelijke protocollen van R eeuw ijk ont
hullen, dat Huybert ook schout was van Reeuwijk. Als 
zodanig vinden we hem op 3 April 1637 voor het eerst, 
het laatst op 14 Mei 1640, maar op 4 November 1640 



wordt reeds ZIJn zoon Adriaen Huybertsz. van Eijck als 
schout genoemd. 
Uit een notarieele acte kan worden af geleid dat hij tevens 
pachter van de bieraccijns was. 
Zijn echtgenote was Geerlge Corneli.1rJr. Vrouchryck gezegd 
Van Heyningen, die op 15 September 1660 te Waddings
veen werd begraven. Hoeveel kinderen er uit dit huwelijk 
waren staat nog niet vast. Met zekerheid kennen we 
Joo.1l Huyberl.1z. van Eijck, schout van het Zuideinde van 
1640 tot 1660, en ArJriaen Huybert.1z. van Efjck (volgt VI). 
Hoogstwaarschijnlijk is ook Jan Huybert.1z. van Eijck, 
geboren omstreeks 1631, timmerman te Reeuwijk, een 
zoon van deze Huybert en Geertge; en identiek met Jan 
Hubrechtsz van Eijck. Jan van Waddingsveen, gehuwd 
(± Juni) 1658 te Zevenhuizen met Ariaen Tien Ariensdr. 
van der Plas. (Zie slot van dit artikel). 

VI. ADRIAEN HUYBERTSZ. VAN EIJCK, geboren om
streeks 1620, vvas reeds in 1640 schout van Reeuwijk. 
Eerst in 1656 vinden we hem als làndeigenaar van twee 
morgen en een half hont in Oud-Reeuwijk. 
In het Oud-archief van Reem:vijk en in het Notarieel 
archief te Gouda zijn nog vele stukken te vinden, die door 
hem ondertekend zijn, zowel als particulier, als in zijn 
qualiteit van sch~ut. 
Hij was gehuwd met Grietje Vincentendr. Backer, dochter 
van Vincent Cornelisz. en Geertruyt Jansdr., geboren 
voor 1634. 
Beiden werden begraven in de Nederduits Herv. kerk te 
Middelburg onder W addingsveen. De grafzerken bestaan 
nog (de wapens uitgekapt) en zijn nu te zien in de kerk 
te Reeu·wijk, waarheen zij zijn overgebracht na afbraak 
van de kerk te Middelburg. 

"Hier leyt begraven Adriaen, H uybertsen van Eyck 
schout tot Reeuwijk obiit den 4e December ao 1693 
en Grietie Centen zyn huysvrouw obiit den laetsten 
Augustii ao 1679." 

Uit het huwelijk van Adriaen en Grietje kennen we de 
volgende kinderen: 
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1) Huybert ArJriaen,n. 11an Eijck, geboren voor 1648, ge
rechtsbode van Reeuwijk, overleden 6 :Oecember 1672; 
gehuwd met Tryntje Teunisdr. van Leeuwen; 

2) l'lfaria 11an Eijck, · gehuwd met Arien Eldert(sz.?) de 

Jonge; 
3) Geerlruydl 11an Eijck, gehuwd met Henricus IJsselsteyn; 
4) Vincent 11an Eijck, volgt VII; 
~) Anna 11a~ Eijck, gehuwd met Cornelis van der Maren; 
6) En waarschijnlijk ook CorneLi<J 11an Eijck, secretaris 

van Noord-Waddingsveen, baljuw van St-Huyberts
gerechf, overleden 22 Juni 1669, (vermoedelijk) onge
huwd. 

In een testament van Adriaeri en Grietje de dato 1 2 Juli 
1669, wordt alleen Huybert Adriaensz. als meerderjarig 
gehuwd kind genoemd. 

VII. VINCENT ADRIAENSZ. VAN EIJCI(, geboren om
streeks 1645, werd metingangvan 26 September 1669 aan
gesteld tot baljuw, schout en secretaris van St. Huyberts
gerecht en Noord-Waddingsveen, voor f 270 per jaar. 
Deze f 270 kreeg hij niet als salaris, maar moest hij be
talen als pachtsom voor deze ambten. Indertijd betaalde 
zijn betovergrootvader, Huybert Jansz. (III), hiervoor 
zes en dertig gulden! (anno 1577). 

,,Wij Marie de Thienes douagire van W arfuzee, 
Vrouwe van Goudriaen, etc.: als moeder ende mom
boiresse van Floris Carel van Beijeren van Scaghen, 
heer van hubertsgerechte, W addincxveen etca: doen 
te weten dat wij om t' goet àenbrengen ons gedaen 
vande persoon van Vincent Adriaensz. van Eijck, 
ende volcomelijck vertrouwende sijnder geschictheijt, 
ervarentheijt bequamheijt, getrouwicheijt ende neer
sticheijt, derselve Vincent Adriaensz van Eijck ge
stelt ende . gecommitteert hebben, stellen ende com
mitteren mits dezen tot Balliu ende S chout . ... " 

Omstreeks 1684 volgde hij zijn vader op als schout van 
Reemvijk. Den 28 Januari 1674 was hij te W a ddings
veen gehuwd met l'l.f ar_9aretha Ra11e<Jleyn uit Bloemendaal 
(onder Reeuwijk), dochter van Maerten Cornelisz. Ra.ve
steyn en Marritgen J ansdr. 
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In de kerk van Reeuwijk vinderi we op de grafzerk: 

"Hier legt begraven Vincent van Eyck schout en 
secretaris van Reeu,vijck en Middelburgh baljuw 
schout en secretaris van Suytwijck obiit den 28 Juny 
ao 1733 en Margaretha Ravesteyn sijn hyusvrouw 
obiit den 22 en february ao 1702."' 

Uit dit huwelijk o.a. ·: 

VIII. Mr. HUYBERT VAN EIJCK, geboren omstreeks 1674 
te Reeuwijk, vinden we hem in het poorterboek van Gouda 
op 11 November 1694 vermeld als "Huybert van Eijck, 
over 20 jaar, geboren te Reeuwijk, geassisteert met Vin
cent van Eijck, desselfs vader" tot poorter van Gouda be
eedigd. 
Hij vestigde zich hier als notaris. (20 December 1696-
29 April 1715). 
Aan welke Universiteit hij in de Rechten studeerde is 
ons niet bekend. 
In de Lijsten van de Heeren van de Regeeringe der stad 
Gouda, staan zijn vele openbare functies vermeld. In 1705 
nam hij zitting in de 28- Raad. In 1715, 1716 en 1718 
was hij burgemeester. 
Op 29 September 1705 trad hij in het huwelijk te Gouda 
met Catharina BouJend, gedoopt 1 o Februari 167 2 te 
Gouda, dochter van J ohannys Boudens en Clara van 
der Saen. 

~- Huybert overleed op 21 Januari 1764 en werd op 24 
Januari begraven; Catharina was hem voorgegaan, werd 
begraven op 17 Juni 1749 te Gouda. 

Uit dit huwelijk werden vier hnderen geboren: 

1) Vincent van E~jck, doop 13 Februari 1708. Volgt IX. 
2) Jan CorneLid van Eijck; doop 12 April 1709. Volgt IXbis. 
3) Hubert van Eijck, doop 29 Juli 1711. Volgt IX ter. 
4) .llfargrieta van Eijck, doop 7 Juni 1713. 

IX. Mr. VINCENT VAN EIJCK, geboren in 1708, studeerde 
te Leiden in de Rechten, daarna secretaris van Gouda, 
begraven te Gouda 5 Juli 1788; huwde 8 November 1733 
met Catharina Hoffkend, weduwe van Mathias Hoffkens, 



wonende te Utrecht, dochter van Johannes Hoffkens en 
Elisabeth van Oort, en gedoopt te Utrecht 28 Februari 
1703, begraven te Gouda 1 April 1768. 

Hun kinderen waren: 

1) Huberla Catharina "an Eijck, doop 24 November 1734, 
begraven 16 Augustus 1802, trouwde 23 Maart 1755 
Mr. Bartholomeus de Moor van Immerzeel, trouwt 
2° Ds. Petrus Coupei:us, wonende te Gouda, Herv. 
predikant, zoon van Lucas C. en J oukjes Fijkens. 

2) Clara Cornelia "an Eijck, doop 6 November 1740, 
trouwt 25 Maarf 1764 Gerard Willem van Bleijden
berg, Oudraad ter kuste van Guinea, later secretaris 
van de Weeskamer van Gouda. 

IXbis. JAN CORNELIS VAN EIJCK, gedoopt 12 April 1709, 
schout van de Heerlijkheid Middelburg onder W addings
veen, begraven 22 Februari 1768; trouwt 3 Mei 1740 
ArJriana Wilhelmina "an Jer Hoe"e, begraven 10 Maart 1780. 

Uit dit huwelijk: 

1) Hubert van Eijck, doop 2 September 1740, overleden 
29 November 1753? 

2) Petronella Frederica "an Eijck, doop 11 Februari 1742, 
begraven 15 Juni 1779. 

3) Vincent "an Eijck, doop 20 Maart 1744, overleed? 
4) AJriana Jlfaria "an Eijck, doop 27 October 1747, be

graven 19 Juli 1802, trouwt 25 Maart 1764 Mr. Mar
tinus van T oulon, Schout en Baljuw van Gouda, over
leden 25 Maart 1818. 

5) FreéJerik "an Eijck, doop 8 April 1750, overleed? 
6) Clara Cornelia "an Eijck, doop 12 November 1751, ge

huwd op 3 Juni 1781 met Mr. Pieter Marret, geboren 
Amsterdam, in 1781 wonende te Utrecht, ontvanger 
van de 2oste en 4oste penning over het departement 
Utrecht. 

7) Catharina W ilhelmina "an Eijck, doop 29 Juli 1753, 
overleed? 

IXter. HUBERT V AN EIJCK, gedoopt 29 Juli 1711, secre
taris van Gouda, begraven 17 Januari 1798, trouwt 3 De-
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cember 1743 Adriana Gerarda Jongkint, begraven Gouda 
10 Maart 1787. 

Uit dit huwelijk: 

1) Huibert11anEijck, doop 24 November 1745, vermoedelijk 
overleden te Delft op 12 Juni 1806, begraven te Gouda. 

2) AemiLia Catharina Mn Eijck, doop 22 November 1747, 
overleden voor 1749. 

3) Aemilia Catharina 11an Eijck, doop 19 November 1749, 
trouwt 3o Juni 1771 te Delfshaven Mr. Hendrik 
V ockestaart, secretaris van Delft, weduwnaar van 
Cornelia Henrietta van den Kerckhoven. In een nota
rieele acte van ao 1803 ·wordt gesproken van Aemilia 
Catharina van Eijck, weduwe van Mr. Adriaan van 
der Goes, wonende te Delft. 

4) Vincent 11an Eijck, doop 22 Februari 1750, overleden 
voor 1756. 

5) Vincent van Eijck, doop 19 Maart 1756, promoveerde 
te Leiden op proefschrift: Spec. iure de Jure naturae 
supplente ius civile, ao 1778. 

Vl erd in 1781 benoemd tot jongste secretaris van 
Gouda; overleden 20 December 1803 te Moordrecht. 
Huwde 1 October 1786 Margaretha de Ket,i Houtman. 

Uit dit huwelijk: 

X. 1) AE./lfILIA ADRIANA VAN EIJCK, gedoopt 18 
Juli 1792. 

2) DIRK DANIEL VAN EIJCK, gedoopt 27 Augustus 
1788 te Gouda, Suppliant bij het Vredegerecht te 
Ginneken en Bavel, overleden 3 Augustus 1830 te 
Ginneken; trouwt Elizabeth Geertruida Paardekoper. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Voor zover ons bekend, is deze patricische tak van het geslacht 
Van Eij(c)k in manlijke lijn uitgestorven. 

Schrijver dezes stamt uit de Haastrechtse tak, waarvan de 
stamvader Huybert Jan,iz. van Eijck als jongeman van Reeuwijk 
te Haastrecht op 9 Mei 1694 huwde met PetronelLa JanJdr. van 
./lfeurJ. (Gedoopt 25 Januari 1668 te Boskoop als dochter van 
Jan Jacobsz. van Meurs en Geertje Pietersdr.). Zij werd begraven 
te Haastrecht op 22 September 1746. Huybert werd te Haas
trecht begraven eind November 1734. 



Aangezien de archieven van Reeuwijk slechts enkele stukken 
uit de 1 7de eeuw bevatten, is nog niet met zekerheid kunnen 
·worden vastgesteld van welke Jan van Eijck hij een zoon was. 

De in een acte, verleden voor ·den Goudsen. notaris Balbian 
d.d. 21 Februari 1668, genoemde Jan Huyberldz. Pan Eijck, tim
merman te Reeuwijk (zie V), zal de vader van den Haastrechte
naar geweest zijn. De achter-achterkleinzoon van Huybert Jansz., 
te weten Cornelid Pan Eijck (geboren 29 Januari 1829 te Haast
recht, overleden 31 Maart 1899 te Gouda), vestigde zich in 1855 
te Gouda en richtte 14 Februari 1870 een kaashandel op onder 
de naam Firma C. van Eijk, aan de Naaierstraat. Op 19 Juni 
1912 werd de firma omgezet in de N.V. KAASHANDEL MIJ. 
,,GOUDA". 

Volledigheidshalve moet worden .vermeld, dat te Gouda nog 
een familie van Eij(c)k werd en wordt aangetroffen, waarvan 
de stamouders zijn Grijn Dirckdz. Pan Eijck, pijpmaker, trouwt 
1°) 8 Nv. 1670 Cornelia Jansdr., tr. 2°) 29 Juli 1685 Trijntje 
Jansdr. van der Togt. 

Een familie te Haastrecht, stammend uit Krijn Jandz. pan Eijck 
geboren te Hekendorp 23 Augustus 1803, is nog niet nader 
onderzocht. 

Het is mij een behoefte hierbij dank te zeggen aan den conser
vator der Goudse Musea, den heer G. C. Helbers, die mij geheel 
thuis gebracht heeft op het dikwijls moeilijke terrein van de 
genealogie en mij de archieven heeft leren kennen. 

Gouda, Februari 1947. 
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